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Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

O ORGANIZACI A JEJÍM POSLÁNÍ

S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před 
narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování matkám, kterým se přijetí počatého 
života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením.

V rámci obecně prospěšných služeb společnost poskytuje sociální službu Azylový 
dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.

Sídlo:
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu
Českobratrská 1229/13
702 00 Ostrava
IČ: 26806541

Bankovní spojení:

35-1755670277/0100 – Komerční banka, a.s. (běžný účet)
216138746/0300 - Československá obchodní banka, a.s. (spořicí účet)

Správní rada:
(složení k 31. 12. 2014)

Ing. Jiří Hutyra, předseda
MUDr. Petronela Vahalíková, členka
Martin Škarka, člen

Statutární zástupce:

Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
Tel.: 732 171 373

Web: www.dlanzivotu.cz

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena 22. prosince 2002. Dne  
2. srpna 2003 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 149. Zakladatelem Obecně prospěšné 
společnosti Dlaň životu je Nadační fond Betlém nenarozeným.
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ÚVOD

Milí přátelé, 
na následujících stránkách si můžete prohlédnout jednotlivé dílky pestré mozaiky, 
ze kterých byla poskládána naše činnost v uplynulém roce. Můžete nahlédnout 
do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, do Poradny Cesta těhotenstvím i do 
dalších projektů, ale také do finančního a personálního zajištění. Jednotlivé 
dílky naší činnosti se doplňují a vzájemně spolu souvisí, dotvářejí celkový obraz, 
ve kterém je společným jmenovatelem dlaň, nabídnutá konkrétnímu člověku.

Potěší nás, když Vás něco z našeho snažení zaujme a povzbudí. A pokud v sobě 
najdete i chuť a odvahu nám pomáhat, již nyní se těšíme na spolupráci.

Děkuji zvláště Vám, kteří jste nám v uplynulém roce pomohli svými dary při 
realizaci našich projektů.

S vděčností

Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
Rok uplynul jako voda, a tak se znovu setkáváme 
na stránkách výroční zprávy, kde je místo také pro 
Poradnu Cesta těhotenstvím. V červnu 2014 oslavila 
11 let své existence. Od svého vzniku prošla i poradna 
svou cestou. Od začátku svého působení se zaměřuje 
na oblast související s počátkem lidského života  
a na poradenství v situaci nechtěného těhotenství. 
Během následujících let se pak v poradně ustálila 
nabídka dalších bezplatných služeb, zaměřených na 
preventivní podporu zejména v oblasti těhotenství, 
porodu a rodičovství.

Služby poradny byly i v roce 2014 vyhledávány 
nejen samotnými těhotnými ženami či rodiči 
s dětmi, ale i pracovníky spolupracujících 
organizací (OSPOD, azylové domy pro matky  
s dětmi, poradny apod.), kteří zprostředkovali 
nabídku poradny dalším rodinám. Jednotlivé 
služby a informace o jejich využití uvádíme 
níže. Služby poradny zajišťovaly pracovnice 
poradny, dula, videotrenérka, zčásti i kva-
lifikovaní dobrovolníci, kteří vypomáhali ve 
webové poradně, a také externí odborní lek-
toři vzdělávacích setkání pro rodiče s dětmi. 

V roce 2014 jich proběhlo 8. Fyzioterapeutka Mgr. O. Večeřová, poradkyně pro 
zdravou výživu I. Kochová, porodní asistentka Z. Švancerová, DiS., dětská 
psycholožka Mgr. Š. Doležalová anebo speciální pedagožka Mgr. J. Macečková 
hovořily na témata týkající se vývoje dětí raného věku, zdravé výživy v rodině, 
masáží dětí a kojenců, rozvíjejících her či výchovy dětí.

Život poradny v roce 2014 zahrnoval i další 
činnosti a setkání. V březnu to bylo na-
příklad setkání dobrovolníků při výrobě 
dárkových předmětů, které pak putovaly na 
velikonoční trhy společnosti ArcelorMittal 
Ostrava. Mezi dobrovolníky byly i čtyři pra- 
covnice této společnosti, které činnost 
poradny zaujala natolik, že ji chtěly samy 
podpořit. 
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V květnu poradna hostila také kolegyně  
z Azylového domu pro těhotné ženy v tísni. 
Setkaly se zde společně s pracovnicemi 
poradny na celodenním semináři Mnoho 
podob hněvu pod vedením Mgr. M. 
Snášela. Seminář přinesl užitečné podněty 
k sebereflexi v práci nejen s klienty. 
Velmi podnětné bylo také říjnové setkání  
s pracovnicemi poradny Aqua vitae, s nimiž 
mohl náš pracovní tým sdílet zkušenosti  
z oblasti poradenství těhotným ženám v tísni.

V průběhu roku se pracovnice poradny věnovaly také spolupráci s dalšími 
organizacemi (lékárny, ordinace gynekologů a dětských lékařů, mateřské školy, 
úřady) a propagaci služeb poradny, při které pomohli i někteří dobrovolníci. Během 
léta se podařilo navázat kontakt i se zpravodajem místního městského obvodu 
Centrum, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální pozvánky na vzdělávací 
programy v poradně. V říjnu byla poradna znovu začleněna do komunitního 
plánování v Ostravě. 

Několikrát během roku do poradny zavítaly návštěvy s darem materiální pomoci pro 
miminko. Díky těmto darům mohly potřebné těhotné ženy v poradně dostat základní 
výbavičku s oblečením a hygienickým balíčkem, někdy i včetně kočárku. Často šlo 
o klientky ostravských OSPOD, na jejichž žádost byla těmto ženám poskytována 
nejen materiální pomoc pro dítě, ale i informace týkající se těhotenství, porodu  
a péče o dítě.

Na podzim byly s pomocí dobrovolníků vyma-
lovány obě poradenské místnosti, v nichž však bylo 
nutné nejdříve seškrábat původní malbu a provést 
další související práce. Do poradny zavítali i mnozí 
dobrovolníci, kteří pomáhali s výrobky a prodejem 
při adventních a vánočních trzích na Masarykově 
náměstí, ve vítkovické hale Gong na akci Advent 
plný andělů i na vánočních trzích společnosti 
ArcelorMittal Ostrava. Nadílka od lidí dobré vůle 
pokračovala i během Vánoc. Do poradny totiž došlo 
několik balíků s materiální pomocí.   

S vděčností za každého, kdo se i v uplynulém roce 
podílel na tomto díle pomoci dětem na počátku 
svého života a jejich rodičům

Mgr. Iva Křenková
vedoucí poradny
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM V ČÍSLECH
V roce 2014 využívalo služeb poradny 508 klientů/rodin, z toho někteří se zúčastnili 
(i opakovaně) více typů aktivit. Jednalo se o 1681 kontaktů a 425 konzultací se 464 
intervencemi (1 intervence = 30 min. práce s klientem).

Byly realizovány tyto aktivity
• poradenství v situaci nechtěného těhotenství: 10 klientek/rodin, 21 kontaktů,  
 10 konzultací s 10 intervencemi
• služba duly (příprava k porodu): 20 klientek/rodin, 55 kontaktů a 12 konzultací  
 s 22 intervencemi
• videotrénink interakcí rodinám s dětmi do 4 let věku: 5 rodin, 6 kontaktů  
 a 5 konzultací s 6 intervencemi
• vzdělávací setkání pro rodiče s dětmi: 8 setkání; počet klientů celkem:  
 37 (z toho někteří opakovaně); počet dětí celkem: 33 (z toho některé opakovaně) 
• materiální pomoc (základní výbavička pro dítě do 6 měsíců): 22 rodin, 135 kontaktů, 
 18 konzultací s 18 intervencemi
• poradenství při plánování rodičovství: 3 klientky, 12 kontaktů, 4 konzultace  
 se 7 intervencemi
• webové poradenství (první podpůrný krok v tísni): 333 klientů, 342 intervencí 
 (odpovědí)
• další konzultační a informační činnost o službách poradny a navazujících službách:  
 126 klientů/ rodin, 1107 kontaktů a 26 konzultací s 26 intervencemi.

Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vykonávána podle zákona  
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a to zejména v rámci pořádání 
přednášek zaměřených na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytování 
individuálního poradenství při výchově dítěte. 

Kontakty na projekt
Mgr. Iva Křenková, vedoucí poradny
Tel.: 605 32 92 32
E-mail: poradna@dlanzivotu.cz

Poradna Cesta těhotenstvím
Českobratrská 1229/13
702 00 Ostrava
Konzultační dny: úterý a středa 10–17 hod.
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
Je to již sedm let, co azylový dům nabízí po-
moc těhotným ženám a matkám s dětmi, které 
se ocitly v tíživé životní situaci, ztratily zázemí 
a bydlení. Za tuto dobu v něm našlo pomoc  
a podporu 109 dětí a 83 matek. V této smysluplné 
práci chceme pokračovat i nadále. Máme radost,  
že azylový dům slouží dobré věci a jeho pro- 
střednictvím můžeme nabízet pomoc a podporu 
těm, kdo ji potřebují. 

Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 
2014 naším cílem podpořit klientku tak, aby 
před ukončením pobytu v azylovém domě měla 
zajištěno vhodné bydlení, pečovala adekvátně  
o své děti a zvládala úkony, které jsou v souvislosti 
s mateřstvím považovány v naší společnosti za běžné. 

 

Jedním z dílčích kroků, vedoucích k dosažení tohoto cíle, bylo zajištění bezpečného 
bydlení pro matku a dítě. Všem klientkám, které přicházely do azylového domu, 
bylo zajištěno ubytování v samostatném pokoji, ve kterém měly zaručeno soukromí. 
Měly zde k dispozici postel, dětskou postýlku, skříňky, přebalovací pult, umyvadlo, 
stůl, několik židlí a zrcadlo. Po dohodě s pracovnicí byly klientkám zapůjčovány také 
další věci, např. sušák na prádlo, radiopřijímač apod. Klientky mohly po dohodě  
s vedoucí pracovnicí provádět na pokoji i drobné úpravy tak, aby se zde cítily dobře 
a bezpečně. Klientkám byly v domě k dispozici také další společné prostory - kuchyň, 
koupelna, WC, společenská místnost aj. Za domem mohly klientky využívat velkou 
zahradu, která prošla v roce 2014 několika 
úpravami.

Mezi další dílčí kroky pomoci klientkám 
patřilo zajištění sociálních dávek a opráv-
něných nároků. V této oblasti pomáhala 
klientkám sociální pracovnice azylového 
domu. Společně pracovaly na včasném 
zajištění nárokových sociálních dávek, 
zdravotní péče pro děti i klientky a na 
zajištění školských zařízení pro děti klientek 
(mateřská škola, základní škola). Klientkám 
byla nabízena přiměřená asistence při 
hospodaření s financemi, pomoc při řešení dluhů, poskytování sociálně - právního 
po-radenství, zprostředkování sociálního poradenství s odborníky (např. právníkem, 
psychologem, psychiatrem apod.). Klientky byly podporovány k aktivnímu řešení 
svých záležitostí a k využívání podpory sociální služby. V rámci individuálního 
plánování si klientky stanovovaly své osobní cíle, které se snažily realizovat tak, aby 
došlo ke zlepšení jejich sociální situace. 
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Pracovnice v sociálních službách nabízely klientkám 
pomoc s vedením vlastní domácnosti a posílením 
schopností a dovedností matky v péči o zdravý 
vývoj dětí. Klientky velmi často využívaly možnost 
společného vaření či pečení s pracovnicemi. Učily se 
tak novým receptům, zdokonalovaly své kulinářské 
schopnosti a vzájemně se tak obohacovaly. Klientky 
byly podporovány také v zajištění a udržení pořádku 
na svém pokoji i v domě a ve vytváření  pěkného 
rodinného prostředí pro své děti. Na pracovnice 
se klientky obracely také s otázkami týkajícími se 
těhotenství, kojení, péče o děti, režimu a rozvoje 
dětí, volnočasových a školních aktivit apod. Během 
celého roku se klientky zapojovaly do společných 
aktivit pořádaných v domě. S pracovnicemi se po-
dílely například na výzdobě domu, přípravě občerstvení na různé akce (Masopust, 
divadelní představení, dětský den apod.), při slavení svátků dodržovaly české 
tradice (pečení velikonočních beránků, mazanců, barvení velikonočních vajec, 
pečení vánočního cukroví, příprava štědrovečerní večeře aj.), účastnily se dalších 
společných akcí (např. výlety, opékání špekáčků, sbírání hub, procházky apod.). 
Svým dětem tak klientky umožnily zažít pěkné chvíle a společně a smysluplně strávit 
volný čas. Během celého roku měly klientky možnost setkat se také s rodinami 
dobrovolníků, kteří přijížděli do azylového domu na pravidelné brigády.

V loňském roce jsme našim klientkám nabízeli také možnost drobného přivýdělku, 
a to prostřednictvím projektu Začít znovu, o kterém se dočtete v samostatné 
kapitole. Toto drobné zaměstnávání umožnilo klientkám pocítit, že pokud pracují, 
mají možnost si za vydělané peníze něco pořídit či rychleji vyřešit své dluhové 
problémy.

S klientkami jsme v azylovém domě pracovali také na zajištění následného bydlení. 
V loňském roce si žádost o městský byt podalo hned několik klientek. Se sepsáním 
a podáním žádosti jim pomáhala sociální pracovnice. Jiné klientky volily ubytování 
nadále s podporou sociální služby nebo se vracely zpět ke své rodině či partnerovi. 

V životě každého člověka je velmi důležité také rozvíjení a udržování mezilidských 
vztahů. Proto jsme s klientkami azylového domu pracovali také na tom, aby své 
mezilidské vztahy zkvalitňovaly a udržovaly, stejně jako svou psychickou pohodu. 
Klientky byly podporovány v tom, aby mezi sebou vytvářely přátelské vztahy, 
chovaly se k sobě vstřícně a ohleduplně, uměly si vzájemně pomoci. Dobrá psychická 
pohoda jim pak umožňovala lépe zvládat své problémy a řešit krizové situace. 
Také v roce 2015 zůstává naší snahou posilovat klientky v tom, aby po odchodu 
z azylového domu zvládaly řešit nároky běžného života vlastními silami a bez 
podpory sociální služby. Začali jsme ale pracovat také na rozvoji doplňkové činnosti 
naší společnosti. O tom, jak se nám dařilo, se více dočtete v příští výroční zprávě.
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Co se v roce 2014 v azylovém domě událo?
• V lednu jsme oslavili 6 let fungování 
  azylového domu. Současně se v tomto 
  měsíci zrodila nová tradice - akce  
 Pohádkové čtení pro děti. Občanské 
  sdružení Hamry SOBĚ ji začalo pořádat  
 v sále azylového domu vždy jedno 
  sobotní odpoledne v měsíci a my 
  věříme, že v tom bude pokračovat  
 i nadále.
• V únoru se konal v Hamrech tradiční  
 Masopust, který jsme oslavili společně  
 se staročeskými maškarami.
• V měsíci březnu uspořádalo občanské sdružení Hamry SOBĚ v sále azylového 
  domu dětský karneval. To bylo vyjímečné zvláště pro děti, vždyť se tak mohly 
  aspoň na chvíli stát princeznou, rytířem či jinou oblíbenou pohádkovou  bytostí. 
• Na návštěvu do azylového domu začal docházet pan farář Klíma, se kterým  
 si klientky každý měsíc mohly popovídat o svých starostech i radostech.
• Během celého roku probíhaly v domě pravidelné společné obědy s klientkami, 
  porady pracovního týmu, supervize, přednášky pro klientky na různá témata  
 a středeční schůzky s klientkami.
• Pracovnice domu se vzdělávaly na seminářích a školeních v sociální oblasti.
• Do azylového domu přijížděla pravidelně videotrenérka i jiní odborníci v rámci  
 projektu Cesta mateřstvím.
• Téměř každou poslední sobotu v měsíci se konala v azylovém domě dobrovolnická 
  brigáda. 
• V červnu proběhlo v azylovém domě divadelní představení, které si připravila 
  mládež z řad dobrovolníků.
• V říjnu se pracovnice domu zúčastnily již 9. ročníku akce Tady neziskovky,  
 vítejte! Prezentovaly na ní činnost organizace v rámci regionu. 
• V prosinci 2014 se pak uskutečnily v azylovém domě akce hned dvě. První byla 
  prodejní adventní výstava pořádaná občanským sdružením Hamry SOBĚ, druhá  
 pak tradiční předvánoční pohádka našich dobrovolníků. Obě měly velký úspěch.

Bc. Marcela Šťovíčková, DiS.
sociální pracovnice
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Projekt v číslech 
V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni 
celkem 21 klientek a 29 dětí. 
Během roku 2014 k pobytu nastoupilo 15 klientek a spolu s nimi využilo služby  
21 dětí, z nichž dvě se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě (jeden chlapec 
a jedno děvče).
Průměrný věk klientek azylového domu byl 29 let.
Během roku 2014 ukončilo pobyt celkem 15 klientek (do vlastního bydlení odešly  
4 klientky, k rodině či příteli se vrátilo 6 klientek, do jiného zařízení azylového typu 
odešlo 5 klientek).
Struktura dle místa trvalého bydliště klientek – z celkového počtu 21 klientek bylo 
13 klientek z Pardubického kraje, 2 klientky ze Středočeského kraje, 1 klientka  
z Ústeckého kraje, 1 klientka z kraje Vysočina, 1 klientka z Královéhradeckého kraje, 
1 klientka z Moravskoslezského kraje, 1 klientka z Prahy a 1 klientka ze Slovenské 
republiky. 

Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vykonávána podle zákona  
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jednalo se o podporu a pomoc rodičům při 
řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování poradenství 
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, pořádání přednášek zaměřených na řešení 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou a činnost zaměřenou na ochranu dětí 
před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Počet kontaktů a intervencí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: 2 155

Kontakty na projekt
Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí sociální pracovnice
Tel.: 733 125 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz         

Bc. Marcela Šťovíčková, DiS, sociální pracovnice
Tel.: 469 311 021, mobil: 739 302 619
E-mail: ad@dlanzivotu.cz

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Hamry 107
539 01 Hlinsko

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM
Cílem projektu Cesta mateřstvím bylo rozvinout rodičovské kompetence klientek 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, tj. těhotných žen a matek s dětmi do 7 let. 
Tuto cílovou skupinu měl projekt podpořit v přijetí jejich mateřské role a zvýšit úroveň 
informovanosti především v oblasti rodičovství a péče o dítě.
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Potřebnost projektu vychází ze zkušeností 
sedmi let poskytování sociální služby v Azy-
lovém domě pro těhotné ženy a matky s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci. Klientky často 
vykazují známky nedostatečně rozvinutých 
rodičovských kompetencí, dále je znatelná nízká 
úroveň informovanosti o otázkách těhotenství, 
vývoje dítěte a péče o ně. Klientky se nachází  
v situaci, kdy potřebují podporu v oblasti 
sociální i emoční, běžné jsou nevyřešené 
obtížné situace související s neúplnou rodinou, 
zadlužeností, psychickými traumaty časnými  
i aktuálními. V azylovém domě jsou klientkami většinou ženy, které je třeba podpořit  
v bazálních dovednostech souvisejících s mateřstvím – a na tuto skutečnost projekt reaguje.

Projekt Cesta mateřstvím si v roce 2014 kladl za cíl
1) Rozvoj vztahu rodič - dítě skrze metodu videotrénink interakcí.
2) Řešení obtížných situací v rodině – neúplná rodina, konflikty v partnerských vztazích.
3) Vytváření příležitostí ke spolupráci klientek a dobrovolníků.
4) Zvýšení finanční gramotnosti a informovanosti o sladění zaměstnání a rodiny.

5) Zvýšení informovanosti v oblasti těhotenství, péče o dítě, vývoj dítěte.

TYTO CÍLE BYLY ZAJIŠŤOVÁNY TĚMITO AKTIVITAMI A ČINNOSTMI
1. Videotrénink interakcí
Videotrénink interakcí (dále VTI) byl realizován pravidelně jednou za měsíc, jednalo 
se o nepovinně absolvovanou metodu při pobytu klientek v azylovém domě. I přes 
dobrovolnou účast se účastnily všechny klientky, které v azylovém domě pobývaly 
se svým dítětem (a nejednalo se tedy o ženu těhotnou). Každá klientka absolvovala 
zpravidla 3 nahrávky s rozbory, které jí v základním rozsahu umožnily porozumět svým 
silným stránkám v péči o dítě a dále je rozvíjet. 
2. Setkání s psychologem
V průběhu roku se odehrálo celkem 5 setkání  
s psychologem. Klientky azylového domu – matky 
měly možnost prohovořit s psychologem své 
otázky týkající se výchovy dětí, mezilidských  
a partnerských vztahů, ale také osobních témat, 
která jim přinesla jejich náročná životní situace. Pro 
mnohé klientky již známá lektorka - psycholožka 
se vždy znova setkávala s důvěrou klientek, a proto 
byla její pomoc pro klientky opravdu významná. 
Čtvrtletní setkání psychologa s klientkami bylo 
doplňováno i možností individuálního setkání  
(v závěru přednášky), což bylo také vítáno.
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3. Zapojení klientek do příprav společenských aktivit azylového domu a účast klientek 
na těchto aktivitách
Za společenské aktivity azylového domu byly v projektu považovány:
• Divadelní představení – představení nacvičili dobrovolníci, role klientek spočívala 
  v pomoci s přípravou akce - pečení, vaření atd. a také v účasti na této akci. 
  Klientky se tak mohly setkat se zajímavými lidmi z řad veřejnosti a také donátory 
  organizace.
• Den dětí 
• Dobrovolnické brigády 
4. Přednášky v oblasti finančního poradenství a sladění zaměstnání a rodiny
Uskutečnila se 2 dvouhodinová setkání klientek s poradkyní. V prvním sezení (2 x 2 ho- 
diny) měly klientky možnost dovědět se o problematice plánování financí, rodinného 
rozpočtu, o dluhovém poradenství. Při druhém setkání (2x 2hodiny) se klientky dověděly 
o možnostech sladění pracovního a rodinného života, o výhodách různých pracovních 
smluv a také to, jak se co nejlépe připravit na výběrové řízení a pracovní proces. Po každém 
setkání měly klientky možnost individuálního setkání 
a konzultace s lektorkou, kde mohly řešit svou vlastní 
situaci. Tato setkání tak rozvinula sociální práci  
s klientkou v rámci poskytování sociální služby.
5. Přednášky v oblasti těhotenství, péče o dítě, 
vývoj dítěte
V této oblasti se uskutečnila 4 dvouhodinová 
setkání. Setkání byla zaměřena na téma těhotenství, 
porodu, citové výchovy, výchovy malých dětí apod. 
Témata byla pružně modifikována dle zájmu klientek  
v souvislosti s jejich aktuální situací (např. tě-
hotenství, kojení, výchovné otázky apod.).

Hodnocení realizace projektu
Projekt Cesta mateřstvím se také v roce 2014 
významně podílel na individuální práci s klientkami azylového domu. Podpora  
a rozvíjení rodičovských kompetencí za spolupráce externích odborníků se 
opakovaně jevily jako dobrá cesta. Projekt vhodně doplňoval spolupráci s klientkou; 
vstupy odborníků byly pracovníky azylového domu vnímány jako velmi významné.

Počet aktivit a personální obsazení bylo celkově vhodně nastaveno, do roku 2015 
přesto plánujeme v projektu několik změn, kterými chceme docílit zkvalitnění. 
Především jsme upravili metodiku pro realizaci videotréninku interakcí tak, aby lépe 
kopírovala potřeby matek a dětí. Zkušenosti ukázaly, že některé matky potřebují 
podporu velice intenzivní, jiné jsou samostatnější. Metodu tedy nebudeme nabízet 
všem matkám, ale těm, jejichž situace to bude zvlášť vyžadovat. V plánu projektu 
na rok 2015 jsme také zintenzívnili počet návštěv psychologa, protože se jedná o 
službu, která je v dané lokalitě nedostatková a velmi potřebná. Přestože se projekt 
jeví jako malý co do počtu aktivit i personálu, je pro sociální práci s klientkami  
v azylovém domě klíčový. 
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Projekt Cesta mateřstvím se významně podílí na úrovni kvality sociální služby poskytova-
né v azylovém domě – činí ji individuálnější, cílenější a efektivnější. Samotná sociální služba 
klade důraz na vytváření prostředí, ve kterém klientky mohou čerpat nejen pocit bezpečí 
a zázemí, ale také odbornou pomoc, která je schopna adekvátně zrcadlit jejich potřeby 
a reagovat na ně. Projekt Cesta mateřstvím rozšiřuje možnosti poradenství a podpory,  
a to v rovině kognitivní i emoční. Zkušenosti nás znova přesvědčují, že potřebnost 
projektu výrazně souvisí právě s tímto jeho propojením s intenzivním poskytováním 
sociální služby.

Některá výstupní čísla projektu (týkající se počtu klientů, nikoliv aktivit) jsou za rok 2014 
nižší, než bylo původně plánováno. To souvisí s ne zcela naplněnou kapacitou azylového 
domu (93 %) a se skutečností, že nelze přesně odhadnout délku pobytu u některých 
klientek. Klientky se aktivit během svého pobytu účastní opakovaně a počet účastníků 
tím nenarůstá. Na neúčasti klientek se také podílí to, že v azylovém domě jsou matky 
malých dětí (předškolního věku), jejichž potřeby ne vždy dovolí účast matky na aktivitě. 
V této oblasti je sice zajištěn dohled pracovnice nad dítětem, ale přesto jsou situace, kdy 
dítě potřebuje přímý kontakt s matkou. Výhodou „individualizovaných“ přednášek je, 
že poskytují klientkám možnost individuálních konzultací s odborníky, což se projevuje 
nejen ve spokojenosti klientek, ale také v celkovém výsledku. Také lektoři spolupráci  
s klientkami v menším počtu hodnotí pozitivně. 

Projekt byl v průběhu roku 2014 obohacen (bez finančních nákladů, lektoři přišli zdarma) 
aktivitami jako např. tvorba dekorací, pohádkové čtení s dětmi, ale také možnost využít 
zdarma služby pedikérky apod. Také personál azylového domu se svými aktivitami podílel 
na neustálém rozvíjení rodičovských kompetencí klientek. Pro klientky byly tyto aktivity 
příjemným zpestřením i jakousi odměnou za jejich snahu a vytrvalost při potýkání  
se s obtížemi.

Mgr. Pavla Glogarová
koordinátorka projektu
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Projekt v číslech 
• Videotrenérka se věnovala celkem 8 klientkám a jejich dětem při 51 setkáních. 
  Věnovala se vždy klientkám, kterým byla aktuálně v azylovém domě poskytována 
  sociální služba (ubytování).
• Setkání s psychologem se klientky účastnily opakovaně, celkem 13 klientek.
• Přednášek v oblasti finančního poradenství a sladění zaměstnání a rodiny  
 se zúčastnilo celkem 8 klientek.
• V ostatních oblastech (péče o dítě, těhotenství, vývoj dítěte atd.) proběhly  
 4 přednášky, účastnilo se opakovaně 10 klientek. 
• V průběhu roku celkem v projektu proběhlo  
 11 přednášek.
• Divadelního představení se zúčastnilo 
 5 klientek a cca 150 lidí z řad veřejnosti, 
  zaměstnanců a příznivců.
• Dne dětí se účastnily 4 klientky a asi 50 lidí 
 z řad veřejnosti a hostů. Při akci pomáhali 
 dobrovolníci.
• Dobrovolnické brigády byly realizovány  
 v daném roce 9x, celkem se s dobrovolníky 
  setkalo 16 klientek.

Kontakt na projekt
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz         

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
Obsahem projektu Začít znovu je zamě-
stnávání matek – klientek Azylového domu 
pro těhotné ženy v tísni formou dohody 
o provedení práce. Cílem je nabídnout 
klientkám možnost drobného přivýdělku dle 
časových možností s ohledem na potřebnou 
péči o dítě, umožnit práci bez dojíždění  
a tím pomoci účinněji řešit jejich sociální, 
finanční, či dluhovou situaci. 

V následujících řádcích nabízíme roční shrnutí 
za rok 2014, aneb „trocha retrospekce se hodí…“

Když uplynulo první čtvrtletí roku, psali jsme  
v našem pravidelném čtvrtletním reportu, že…
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„Také v roce 2014 vítáme čtenáře reportu  
v projektu Začít znovu. První čtvrtletí uteklo 
jako voda a s jarními pestrými dny jsme mohli 
říci, že také práce klientek byla poměrně pestrá. 
Mimo různé formy pomoci v rámci azylového 
domu mohly klientky skládat záložky s logem 
naší organizace. Podílely se tak na výrobku, 
který využíváme k propagaci naší činnosti.  
S jarem zavolala také práce na zahrádce, pletí 
záhonků a úklid kolem azylového domu. Klientky 
se potýkaly se starým listím a větvemi, které 
zima ulámala ze stromů. Novinkou v pracovní 
činnosti se stala péče o slepice, které jsme s jarními měsíci pro azylový dům pořídili. Šest 
„kvokalek“ brzy péči klientek ocenilo a k radosti nás všech začaly snášet vajíčka.“ 

Ve 2. čtvrtletí jsme naše čtenáře reportu informovali o potřebnosti projektu slovy…

„Přestože se v daném zaměstnávání matek jedná o přivýdělek většinou několika stovek 
korun, klientkám tento příjem i nadále pomáhá v řešení aktuálních potřeb v jejich 
„domácnosti“ v azylovém domě. Asi není žádnou novinkou, že klientky azylového domu 
žijí v chudobě. Nemohou si dovolit větší investice, nákup dražší elektroniky či spotřebičů, 
dovolenou apod. V neúplné rodině, kde chybí muž a dobrý partner, chybí nejen mnoho 
podstatnějšího, ale také peníze – které jsou samo sebou potřeba. Dnes cítíme vděčnost vůči 
všem, kdo nás v životě projektu podpořili, kdo mu fandí a podporují jej – protože vydělané 
peníze pomáhají klientkám, aby mohly (byť jen o maličko) zlepšovat svou finanční situaci, 
plnit své závazky a možná i malá přání - a tím se cítit lépe. Někdy se potýkáme s křehkou 
stránkou našich matek, ale čas od času se zastavíme a můžeme v nich vidět i statečné ženy, 
které se – navzdory bídě – stavějí k životu jaksi poctivě a „derou se“ za tím lepším v nich.
Tento pohled nám nabízejí také ti, kdo do našeho azylového domu přicházejí z vnějšku. Ti, 
kteří jaksi „nejsou zvyklí“ vidět skromný, někdy právě až bídný život matek a dětí. Tito naši 
hosté nás také povzbuzují v růstu tohoto projektu. A tak mě na závěr napadá: přijďte se 
podívat…“

Ve 3. čtvrtletí jsme psali, že… 

„… se i toto čtvrtletí těšíme z drobných posunů našich 
klientek i z jejich drobné práce. Co naplat, stále znova se 
osvědčuje staletá pravda, že dokonalost není maličkost, 
ale z maličkostí vyrůstá… Práce klientek se v tomto 
období až do konce roku soustředily na hodně 
aktivit a činností, které je potřeba udělat „tady a teď“  
v rámci provozu azylového domu. Klientky vypomáhaly 
s úklidem všeho druhu, přípravou občerstvení na 
různé akce, s propagačními aktivitami apod. Práce na 
záložkách zůstala těm nejšikovnějším nebo těhotným 
maminkám, které větší fyzickou zátěž přechodně 
nezvládnou.“
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Ve 4. čtvrtletí jsme pak uváděli, že…

„Projekt Začít znovu přinášel našim klientkám celý rok možnost přivýdělku a tím 
zvýšení rodinného rozpočtu. Klientky finance z odměn za svou práci využívají pro 
uhrazení nezbytných nákladů a své příjmy za pomoci pracovnice azylového domu 
často odpovědně plánují. Někdy je to sice „běh na delší trať“, ale po čase se výsledky 
dostaví. V současné době má jedna ze tří našich zaměstnaných maminek naspořenou 
už hezkou částku. V jejím životě před nástupem do azylového domu se jí to nemohlo 
podařit, protože své finance nemohla spravovat sama a její rodina jí příliš nepřála. 
Máme z ní a z její práce radost. Také ostatní dvě pracující maminky překonaly 
počáteční finanční obtíže, a přestože musí řešit mnoho životních kotrmelců, pomalu 
se jejich situace zlepšuje – a to nejen po stránce finanční. V našem projektu nejde 
o velká čísla, ale přesto vidíme velké úspěchy. Jsou to velké úspěchy malých lidí, ze 
kterých se umíme (nebo se učíme) radovat. Děkujeme za veškerou vaši podporu 
našich malých čísel a velkých snah a v příštím reportu nashledanou.“

A připojili jsme zprávu a výzvu na závěr: „My budeme v podpoře našich klientek 
pokračovat i v roce 2015. Bez Vás to nezvládneme.“

Mgr. Pavla Glogarová
koordinátorka projektu

Projekt v číslech 
V 1. čtvrtletí pracovalo v projektu 5 klientek a odpracovaly celkem 167 hodin.
Ve 2. čtvrtletí pracovalo 5 klientek a odpracovaly celkem 160,5 hodin.
Ve 3. čtvrtletí pracovaly 4 klientky a odpracovaly celkem 170 hodin.
Ve 4. čtvrtletí pracovaly 4 klientky a odpracovaly celkem 205 hodin.

Celkem se projektu zúčastnilo 9 klientek a v průběhu roku odpracovaly dohromady 
702,5 hodin. 

Kontakt na projekt
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI
Projekt s tímto názvem realizuje na-
še organizace již od roku 2011. 
U jeho zrodu bylo přání přinést   
prostřednictvím divadelního před-
stavení do srdcí dětí a mladých lidí 
nenásilně kousek dobra. A nejen 
to. Čas, strávený dobrovolnicky 
společnou aktivitou -  tvorbou 
scénáře, zkouškami i vlastní přípravou 
představení se stává konkrétním 
prostorem, ve kterém může každý 
účastník rozvíjet vlastní tvořivost, 
učit se hledat řešení v komunikaci  
s druhými i objevovat, že každý z nás 
má co světu dát, když chce.

A jak to bylo v roce 2014? V zaplněném sále azylového domu v Hamrech u Hlinska seděly 
potichu maminky s dětmi, příznivci organizace, dárci i náhodní příchozí. Ti všichni čekali, 
až se otevře opona a začne dlouho očekávaná vánoční pohádka. Když v zákulisí skončily 
všechny přípravy a režisér dal poslední pokyny, mohlo vše začít.

Před očima diváků se odvíjel příběh dvou princezen. Jedna uměla radostně prožívat 
každý okamžik všedního dne a dokázala být za vše vděčná, i když nemohla dobře chodit, 
druhá si musela probojovat mnohý zápas, než se tomu naučila. Neuměla totiž přijímat 
změny a těch se na zámku odehrávalo víc, než dost. Linie příběhu v sobě skrývala střípky 
dobra, moudrosti, odvahy i nových začátků, a tak si malý i velký divák mohl vybrat, 
čím se v srdci nechá oslovit a nadchnout. A když v závěru pohádky probíhala na zámku 
slavnost díků za všechny dary života, byli do této slavnosti vtaženi i všichni diváci. Čím 
že to bylo? Snad upřímností těch, kteří skrze hledání toho, jak co nejpravdivěji vyjádřit 
svou roli, tomuto pohádkovému  příběhu darovali kus svého života. A tak se pohádkový 
příběh stal živým svědectvím o tom, co za co v životě stojí a komu patří naše stálá tichá 
či vyjádřená vděčnost.

Bc. Zita Rozholdová
dobrovolnice 

Projekt v číslech
Počet zapojených herců a pomocníků (dobrovolníků) byl 25. Představení se hrálo 
dvakrát - počet hostů v Hamrech byl zhruba 100, v Bernarticích nad Odrou 200. 
Celkem dobrovolníci hráli pro přibližně 300 lidí.

Kontakt
Felicitas Hoppová, 
dobrovolnice
E-mail: felicitashoppova@seznam.cz
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TÁNÍ LEDŮ

První sobota po Velikonocích 26. dubna 2014 
již tradičně patřila Tání ledů. Nejednalo se ale o 
tání sněhů nebo o otevírání studánek, jak by se 
mnozí mohli domnívat, jednalo se především 
o tání ledů v nás, v našich srdcích i mezi námi 
navzájem. Tento, již 24. ročník,  byl realizován 
opět v úzké spolupráci s 3. skautským oddílem 
střediska Pagoda v Novém Jičíně. Pozvání 
přijali účastníci z blízkého okolí Nového Jičína, 
z Ostravska, ale i ze vzdálenějších měst. 

Tato akce se koná každoročně a za každého počasí, a tak 
nepřekvapilo, že ani tento rok velké ani malé účastníky neodradil 
ranní déšť ani deštivé počasí předchozích dnů, dokonce ani 
deštivá předpověď našich meteorologů. A byli za to po zásluze 
odměněni! Navzdory všem předpovědím se po společném 
zahájení v kostele v Lichnově na obloze ukázalo sluníčko a svými 
hřejivými paprsky provázelo naše malé i velké hosty na jejich 
cestách přírodou.

Pro děti a starší děvčata byly připraveny tři trasy, na kterých se 
mohly setkat s dobrem i zlem a ujasnit si, za jakými hodnotami 
by si v budoucnu samy chtěly stát. Zatímco ti nejmenší měli trasu 

plnou pohádkových bytostí, u starších děvčat už byla jednotlivá stanoviště laděna 
dobrodružněji. Mohly si vyzkoušet přechod rokle po lanové lávce, vaření na ohni i další 
dovednosti, které by takové správné děvče mělo ovládat. Chlapci pomáhali se zajištěním akce.

Během dne hřející sluníčko vysušilo i rozkvetlou cílovou louku, na které se všichni 
účastníci odpoledne sešli ke společnému zakončení a občerstvení.

Velmi děkujeme našim dárcům 
za pomoc s finančním zajištěním, 
zvláště Nadaci pro radost, ulehčilo 
nám to realizaci akce. Lidé, kteří 
akci připravovali, jí věnovali mno-
ho hodin svého volného času. 
Jakoukoliv podporu ze strany dárců 
či zúčastněných rodičů malých dětí  
s vděčností i do budoucna uvítáme.
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Co říci závěrem? Byl to den plný vzájemných setkání s novými lidmi, zážitků tvořivé 
spolupráce a zkušeností, zda se na druhého mohu spolehnout… a tak bych mohla 
pokračovat dál. Ale bez toho, abychom nechali své vlastní srdce „roztávat“ v tání 
našich osobních ledů vlastního egoismu a sobectví, by ten den asi nebyl tak krásný. 
Věřím, že z této zkušenosti budeme ještě dlouho čerpat sílu a bude nás inspirovat  
k prožívání takto krásných dnů častěji i během roku. 

Mgr. Marcela Holeňová 
koordinátorka projektu

Projekt v číslech
Akce se celkem zúčastnilo 90 dětí a 188 pomocníků a rodičů, kteří pomáhali  
se zajištěním startu, cíle a všech tří tras. Pro informaci 37 dětí absolvovalo malou 
trasu předškoláčků, 41 trasu prostřední a 12 děvčat trasu pro nejstarší.

Kontakt na projekt
Mgr. Marcela Holeňová
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz

ZAMĚSTNANCI
(stav k 31. 12. 2014)
Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 2014 podíleli: koordinátorka 
projektu (úvazek 0,65), konzultantka projektu (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), 
kontaktní pracovnice a dula (0,3, DPP), kontaktní pracovnice (DPP), webové konzultantky  
– dobrovolnice a ředitelka (úvazek 0,1).

Na realizaci projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni se podíleli zaměstnanci: 
vedoucí sociální pracovnice (úvazek 1,0) a tým v přímé péči: sociální pracovnice 
(úvazek 0,8), 4 pracovnice v sociálních službách (celkem úvazků 3,0 + DPP), pomocná  
a provozní pracovnice (DPP, DPČ), ředitelka (úvazek 0,6), ekonomický ředitel (úvazek 0,3).  
V průběhu roku vypomáhal sezónně při zajištění provozu údržbář.

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka projektu 
(DPP), ředitelka (úvazek 0,1), lektorka videotréninku interakcí (úvazek 0,15) a další 
odborní lektoři.

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnanci: koordinátorka projektu 
(DPP), kontaktní pracovnice projektu (DPP), pomocné pracovnice - klientky azylového 
domu (DPP), pomocné pracovnice (úvazky 0,2; 0,5 a DPP) a ředitelka (úvazek 0,1).
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Projekt Tání ledů byl zajištěn dobrovolnicky  
ve spolupráci s organizací JUNÁK - český skaut,  
středisko Pagoda Nový Jičín, z. s.

Projekt Pohádka nejen pro děti byl realizován 
zcela dobrovolnicky.

V rámci střediska Správa vykonávali svou 
činnost: ředitelka (úvazek 0,1), ekonomický 
ředitel (úvazek 0,2). 

Externími službami nám v realizaci projektů pomáhali například účetní či supervizorka 
týmu v přímé péči v azylovém domě a další. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich osobní odpovědný  
a tvořivý přístup při realizaci projektů, vnímavost pro nové výzvy i za odvahu je uvádět do 
života. Děkuji také dobrovolníkům, kteří nám vypomáhali během roku v azylovém domě, 
v poradně, při tvoření výrobků, v oblasti konzultací v rámci podpory managementu atd. 
Děkuji také členům správní rady za podporu na společné cestě rozvoje organizace.

Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka

Kontakt
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ
V roce 2014 byl pro nás ve finančním zajištění projektů opět velkou oporou Nadační 
fond Betlém nenarozeným. Naši činnost podpořil nadačními příspěvky ve výši  
1 480 000 Kč. Spolupracuje s námi již od roku 2003, kdy naši společnost založil.  
Je majitelem budovy azylového domu, kterou nám poskytl do bezplatné výpůjčky, 
dlouhodobě finančně podporuje naši činnost a spolupracujeme také v dalších oblastech, 
např. při organizaci pravidelných dobrovolnických brigád v azylovém domě, při pořádání 
divadelních představení, v oslovování potenciálních dárců apod.

Na realizaci jednotlivých projektů OPS se podíleli tito donátoři:



21V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální a rodinné politiky, podpořilo  
 tento projekt ve výši 248 064 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady  
 a částečně provozní náklady – nájemné a služby externí účetní.
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 220 204 Kč. Z příspěvku jsme  
 hradili drobné materiálové náklady, cestovné, telefonní a internetové poplatky,  
 školení revize, nákup software, nájemné, pojistné, ostatní služby a mzdové náklady.
• Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil projekt částkou 8 000 Kč. 
  Využili jsme ji k úhradě nákladů na výmalbu prostor poradny a na částečnou  
 úhradu nájemného.
 Celkové náklady na realizaci projektu činily 481 268 Kč.

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
• Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České 
  republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. ve  
 výši 1 047 550 Kč. Z tohoto finančního zdroje jsme hradili mzdové náklady.
• Nadační fond Betlém nenarozeným významně podpořil projekt částkou 869 185 Kč, 
  ze které jsme hradili materiálové náklady a vybavení (vysavač, kuchyňský sporák, 
  knihovnu, tiskárnu), revize a kontroly, opravy, software, energie (elekřina, plyn,  
 vodné a stočné), účetnictví a mzdové náklady
• Opakovaně nás podpořilo Město Hlinsko částkou 50 000 Kč. Finanční částku jsme 
  využili na nákup potřebného materiálu, k úhradě drobných oprav, školení, k částečné  
 úhradě vodného a stočného a externích účetních služeb. 
• VDV Nadace Olgy Havlové nás podpořila částkou 30 000 Kč, kterou jsme využili pro 
  úhradu tří měsíčních záloh na elektrickou energii v měsících červenec až září 2014.
• Nadace Naše dítě nás podpořilo částkou 40 000 Kč. Příspěvek jsme vyčerpali pro  
 nákup materiálového vybavení azylového domu a pro úhradu 4 seminářů psychologa.
• Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt částkou 10 000 Kč na úhradu vzdělávacích 
  kurzů pro pracovnice projektu.
• Letošní dar firmy TPA Horwath Audit, s.r.o. ve výši 10 000 Kč byl použit na zakoupení 
  chladničky do společné kuchyně klientek v azylovém domě.
• Úhrady klientek za poskytované služby činily celkem 284 674 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 371 845 Kč.

Projekt Cesta mateřstvím
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální a rodinné politiky, podpořilo  
 projekt částkou 66 271 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady, nákup 
 odborných služeb pro klientky a právní a ekonomické služby. 
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 55 785 Kč, ze které byly hrazeny 
  drobné materiálové náklady a služby, účetnictví, cestovné a mzdové náklady.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 122 056 Kč.
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Projekt Začít znovu
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl na projekt částkou 99 965 Kč, ze které 
 byly hrazeny účetní služby a mzdové náklady. 
• Úřad práce Nový Jičín přispěl částkou 39 000 Kč na úhradu osobních nákladů  
 na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu spo- 
 lufinancovaném ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
• Ostatní dary činily 64 891 Kč a pomohly k úhradě osobních a materiálových nákladů, 
  cestovného a školení. 
 
 Celkové náklady na realizaci projektu činily 203 855 Kč.

Projekt Pohádka nejen pro děti
Projekt byl realizován zcela dobrovolnicky, náklady hradili sami dobrovolníci.

Projekt Tání ledů
• Nadace pro radost podpořila projekt Tání ledů 2014 částkou 4 000 Kč. Příspěvek  
 jsme využili k nákupu potřebného materiálu a zajištění drobných služeb. 
• Projekt byl dofinancován z darů fyzických osob.

 Celkové náklady na realizaci projektu činily 5 158 Kč.

Středisko správa
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl významnou částkou 234 861 Kč  
 na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné a stočné), telefonu, správních a bankovních 
  poplatků, odpisů, drobných služeb, školení, nájemného, účetnictví, mzdových 
 nákladů.

• Z ostatních příjmů byla pokryta částka 22 842 Kč. 

 Celkové náklady na středisko správa činily 257 703 Kč.

 Celkové náklady organizace za rok 2014 činily 3 575 310 Kč. 
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Za podporu děkujeme
- Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným
- Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí 
- Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru rodiny a ochrany práv dětí
- Panu Ing. Pavlu Šotolovi, členu Rady Pardubického kraje zodpovědnému za sociální 
 věci a neziskový sektor
- Městu Hlinsku
-  Úřadu práce v Novém Jičíně
- Nadaci Naše dítě 
- Nadaci pro radost
- Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- Nadačnímu fondu Josefa Luxe
- Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis s. r. o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč
- Firmě TPA Horwath Audit, s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč
- Římskokatolické farnosti Narození Panny Marie v Praze 4 – Michli za finanční dar  
 ve výši 11 240 Kč
- Lékárně VAVRIMED PRO, s. r. o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč
- Lékárně ZDRAVÍ s. r. o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč
- Firmě Čalona družstvo za finanční dar ve výši 10 000 Kč
- Panu Martinu Hošnovi za finanční dar ve výši 50 000 Kč
- U fyzických osob uvádíme pouze dárce nad 10 000 Kč, ale vážíme si všech dárců  
 i podpory, kterou nám projevujete
- Ostatním právnickým i fyzickým osobám, které nám poskytly věcné dary a slevy  
 a všem našim dobrovolníkům  
- Děkujeme také panu Ing. Janu Víchovi, jednateli firmy OPTYS,w spol. s r. o., za vstřícnost 
  při zajištění tisku této výroční zprávy zdarma

Děkujeme všem našim dárcům, i těm, kteří si přáli zůstat „neznámí“ a zvláště těm, kteří 
nás pravidelně podporují menšími dary. Jste naší oporou a povzbuzením a máte podíl na 
všem dobrém, co se i s Vaší pomocí podařilo vykonat v uplynulém roce.



24 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



25V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



26 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



27V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



28 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



29V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



30 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



31V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



32 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



33V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 O 1 4



Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

Milí čtenáři,
již několik let pracuji s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na drogách. Ačkoliv 
všichni tito lidé procházejí stejnou léčbou závislosti, někteří se po návratu domů po 
několika týdnech vracejí opilí a ve zdevastovaném stavu zpět do léčebny, jiným se 
daří abstinovat celá léta. Často jsem si proto kladla otázku, co je tím určujícím limitem  
a faktorem, který někomu pomůže abstinovat a jinému ne. Domnívám se, že je to smysl 
života. 

Vzpomínám si na jednoho alkoholika, který abstinuje již desítky let. Jeho život 
není vůbec jednoduchý, je vážně nemocný a čas od času musí být hospitalizován  
v nemocnici. Svůj smysl života ale zahlédl v tom, že se snaží jiným alkoholikům ukázat, 
že i bez alkoholu a drog může být život krásný. Dochází na jejich pravidelná setkání, 
poslouchá jejich trápení a vnitřní boje, sděluje své vlastní zkušenosti s abstinencí a snaží 
se být pro ostatní užitečný… 

Z vlastní zkušenosti víme, že ochota pomáhat druhým působí zpět blahodárně i na nás.
Mohu-li někoho něčím obdarovat, nepotěší to jenom jeho, ale i mě samého. Také při 
jednom americkém průzkumu se zjistilo, že lidé, kteří pomáhají druhým, se po zdravotní 
stránce cítí většinou lépe, než jiné osoby jejich věku. Přeji proto sobě i Vám, abychom 
měli odvahu a dařilo se nám aktivně pomáhat druhým a podporovat i toto společné 
smysluplné dílo. 

MUDr. Petronela Vahalíková
členka správní rady
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:
www.dlanzivotu.cz

KONTAKTY

Na organizaci:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka

E-mail: holenova@dlanzivotu.cz, tel.: 732 171 373

Na azylový dům:
Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí sociální pracovnice
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz, tel.: 733 125 261

Na Poradnu Cesta těhotenstvím:
Mgr. Iva Křenková, vedoucí poradny

E-mail: poradna@dlanzivotu.cz, tel.: 605 329 232

Na správní radu:
Ing. Jiří Hutyra, předseda správní rady

E-mail: hutyra@dlanzivotu.cz, tel.: 733 125 265


